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 األرثوذكس  لألقباط أمریكا جنوبي إیبارشیة 

 

 للرھبان والراھبات الشھریة  األسئلة
   م ۲۰۱۹ أكتوبـر

 
 ز على الوحدة يف مجاعة ما؟الشيء الذي حيفهو  ما   :٢٦س  
يف اجلماعة هو نفس الشيء الذي يوحد كل واحد فينا بكل إخوتنا الذي يوحد� بعضنا ببعض  :٢٦ج 

وأخواتنا يف العامل كله. ال يتحقق ذلك بدرجة كبرية من خالل بذل جمهود والرتكيز على بعضنا البعض ولكن 
 بقوة الروح القدس جند قلوبنا وعقولنا متحدة كما لو كنا واحداً.

 
موسى، هذا الرجل الوديع الذي ُمنح الفرصة من ِقَبل هللا نفسه أن يقود شعبًا آخرًا أكثر براً  تذكروا     

 وطاعة، ولكن لكونه خادماً أميناً ومتحداً بصدق مع خمدوميه توسل هلل أن مينحهم فرصة اثنية.
 

لفرح، والسالم، وطول لقد ُمنحنا العطية األكثر مجاًال وقوة وهي الروح القدس الذي ميلئنا ابحملبة، وا    
األ�ة، واللطف، والصالح، واإلميان، والوداعة، والتعفف. إننا بواسطة نفس ذلك الروح نتحد، ليس فقط 

 ). ١٤:٨يف الدير ولكن يف العامل كله، كأبناء هلل: "ألن كل الذين ينقادون بروح هللا فأولئك هم أبناء هللا" (رو
 

هكذا أذكركم � أحبائي أن تتكلموا ابستمرار مع هللا على جبل سيناء اخلاص بكم. التصقوا به حبيث     
متتلئون ابلروح القدس وتشعون ذلك النور الذي سوف يقودكم حملبة بعضكم البعض كما حتبون ذواتكم، 

لضيقات، وأن حتتملوا وأن تقتنوا السالم الداخلي والفرح وتشاركو�ما مع اآلخرين يف أوقات التجارب وا
وتساحموا ضعفات بعضكم البعض، وأن تكونوا لطفاء طيبني وأن تضبطوا أنفسكم من جهة أي حكم أو 
كلمات قاسية، وأن تكونوا متضعني وخاضعني ومسرعني للخدمة والذهاب للميل الثاين من أجل بعضكم 

 عض. البعض، ولتقتنوا كل ذلك أبمانة عظيمة وثقة يف هللا ويف بعضكم الب
 

ليمنحنا هللا أن نتغاضى عن رغباتنا اجلسدية، وأن ننكر ذواتنا، وأن ننقاد بروح هللا حىت ندعى أبناء     
 وبنات هللا. 
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 ملاذا توجد مثل تلك الكمية من القواعد يف احلياة الرهبانية؟  :٢٧س  
أيضًا أسألك سؤاالً: يف رأيك نعم حقًا توجد العديد من القواعد يف احلياة الرهبانية ولكن دعين أ� : ٢٧ج 

لو كانت هناك قواعد قليلة أو لو مل تكن هناك أية قواعد ماذا كان سيحدث؟ أود لو أنك أخذت برهة وفكرت 
 يف إجابتك قبل أن تستكمل القراءة.

     

ا  هو أ�ا تساعد� يف أوقات الضعف عندما تضللنا إرادتنالقواعد مفيدة لعدة أسباب. أحد تلك األسباب      
: "مب يزكي الشاب طريقه؟ حبفظه إ�ه حسب كالمك. بكل قليب طلبتك. ال ١١٩الشخصية. يقول مزمور 

 )١١-٩: ١١٩تضلين عن وصا�ك. خبأت كالمك يف قليب لكيال أخطئ إليك" (مز
     

وجد نعم قد يقول أحدهم: "ولكن هذه وصا� هللا، ماذا عن وصا� البشر يف احلياة الرهبانية؟". حسناً، ي    
عن دعوتنا إلخضاع أنفسنا "لكل ترتيب بشري  ٢بط  ١خطب ما إذا استقبلنا األمور هبذه الطريقة. يتكلم 

. لو كان أحد النذور الرهبانية الثالثة هو نذر الفقر، أال نظن أن هللا هو املسيطر على ما دعينا من أجل الرب"
 إنسان بل ضد هللا.ألن نطيعه؟ ابلتايل، تكون مقاومتنا للخضوع موجهة ليس ضد 

     

يوجد سبب آخر لكون القواعد مفيدة وهو أننا قد جند يف احلياة الرهبانية خلفيات، وآراء، وشخصيات خمتلفة. 
 ابلتايل، تساعد القواعد على خلق مناخ سالم مستقر مناسب للجماعة. 

    

كشف مشاعر� أمام هللا حبيث أنصح أنه عندما نبدأ يف الشعور ابالضطراب من القواعد أن نعود للصالة ون  
نتلقى يف املقابل استنارة وسالماً داخلياً من جهة هذا األمر. ينبغي علينا أيضاً أن ننخرط ابستمرار يف القراءة 
عن آابء الربية، وأقواهلم، والكتب الرهبانية. سوف تذكر� تلك ابخلطر الكبري ابلسلوك حبسب مشيئتنا اخلاصة 

ر الرهبنة)، وبربكات الطاعة لقواعد الدير (وهو شيء موجود أيضًا يف نذور� (وهو شيء نذر�ه ضد نذو 
 الرهبانية). 

    

أبنائي األحباء، ربنا يسوع املسيح قال: "إن أراد أحد أن �يت ورائي فلينكر نفسه وحيمل صليبه ويتبعين. فإن   
من أراد أن خيلص نفسه يهلكها ومن يهلك نفسه من أجلي جيدها. ألنه ماذا ينتقع اإلنسان لو ربح العامل كله 

). إنه مل يـَُقل "لو كنتم حتبون أن ٢٦-٢٤: ١٦وخسر نفسه؟ أو ماذا يعطى اإلنسان فداء عن نفسه؟" (مت
   متوتوا عن العامل وتتبعوين يف الفردوس اآلن فلتأتوا بكل مشيئاتكم، وآرائكم، ورغباتكم الشخصية. ألن كل 
من أراد أن خيلص نفسه جيدها ويكون مؤكدًا لذاته يف حياته. ألنه ماذا ينتفع اإلنسان لو خضع وفقد كل 

 رغبات ذاته؟"
 لرب أن نعيش بفرح يف البتولية، والفقر، والطاعة.ليمنحنا ا
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إنين مستوعب أمهية العمل حلياتنا الروحية، وأ� على مستواي الشخصي أعاين كثرياً عندما أكون   :٢٨س  
 عاطالً، ولكنين يف أحيان كثرية أجد نفسي ساقطاً يف الكسل وامللل. ماذا أفعل؟

 دعين أشاركك ببعض القصص من بستان الرهبان:  :٢٨ج  
"سأل أخ شيخًا قائًال: ملاذا أشعر ابلضجر عندما أجلس يف قالييت، وأكون متباطئًا من جهة األعمال     

الروحية الرفيعة؟ أجاب الشيخ قائالً: ألنك ال تضع يف ذهنك الراحة اليت ينتظرها العمَّالون، وال العذاابت 
 ألنك ابحلقيقة لو كنت ترى تلك األمور لصرت يقظاً وحثيثاً يف عملك".املوضوعة للكساىل. 

     
"اعتاد األنبا بيمن أن يقول: كما يطرد الدخان النحل فيأخذ الناس حالوة عمله، هكذا أيضًا تطرد راحة 

 اجلسد خمافة هللا من القلب حاملة بعيداً كل األثر احلسن لعمله".
     

"كان هناك شيخاً يف القاليل امسه آبوللو. عندما كان �يت أخ ليدعوه للعمل كان يذهب بفرح قائالً: أذهب 
 اليوم مع امللك املسيح للعمل نيابة عين، ألن هذه هي مكافأة هذا العمل".

    
. لو كنت واعياً ألن رمبا يكون القول األول مرتبطاً ابخلوف من العقاب، والثاين مبخافة هللا، واألخري مبحبة هللا  

الشيطان يعمل جيدًا يف أولئك الذين سقطوا يف الكسل، فلتغصب نفسك إذاً بواسطة إحدى تلك الطرق، 
 وابذل جمهوداً إراد�ً لكي تذهب وتعمل عمًال بدنياً خمتلفاً عن الروتني اخلاص بك. 

    
نياتك وجزءاً من مزامريك. اطلب من الرب رمبا تستطيع جتربة شيء مثل هذا: استيقظ ابكراً جداً وأكمل ميطا  

أن يساعدك أن تبدأ يومك بروح نشاط، واحضر كل الصلوات اجلماعية بذهن مصلي وليس مبجرد روح آيل. 
 حتدث معه عن كل شيء بفرح، واألهم من ذلك بشكر. 

     
يد مساعدة يف شيء بعد ذلك، رمبا بعيداً عن ساعات العمل على مسئولياتك، رمبا ترى أيضاً من حيتاجون ل

 ما يعملونه. سوف مينحك ذلك بركة اخلدمة وروحاً أكثر فرحاً ونشاطاً.
      

 بينما تعمل صلِّ، أو لو كنت غري قادر استمع للحن أو عظة تنعشك.  
     

ليكن لديك قائمة ابألعمال املطلوبة منك وضع عالمة على البنود اليت تتممها خالل يومك. عندئذ يكون 
 مصدراً لتشجيعك.ذلك  

 أيضاً فلتأخذ فرتات راحة عندما حتتاج، وال تنسى أن تبتسم.  
 فليقوِّك هللا ومينحك العافية، ولرتجع إىل الغرية اليت تشتاق إليها. 
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تقول الوصية أن أحب أعدائي كما أحب نفسي ولكنين ابلكاد أستطيع أن أحب كل  :٢٩س 
أستطيع أن أؤمن حبق أنين آخر الكل وأن كل واحد  إخويت/أخوايت بدون حتيز كما أحب نفسي. كيف

 أفضل مين ألنين يف الواقع أرى اآلخرين يتصرفون بطريقة معثرة؟
إنين أتفهم أنه قد يكون حتد�ً أال ندين اآلخرين الذين نراهم يتصرفون بطريقة غري الئقة، وأال نعنو�م  :٢٩ج

"كأرد�ء" بينما نرى أنفسنا أفضل منهم، وأال نفكر قائلني: "مل أكن ألفعل مثل هذا األمر!" عندما نقارن 
طا�هم هي خطية يف حد ذاهتا. "قال أيضاً األنبا أنفسنا هبم. إال أنين أود أن نتذكر أمرين: أوًال أن إدانتنا خل

ثيئودور: والذي قال ال تزِن قال أيضًا ال تدين، وأيضًا يكون مفتاح معرفتنا أن كل واحد أفضل منا هو أن 
 نعرف ذواتنا حبق".

     

منه  فلنتذكر تلك القصة اجلميلة عن حبيبنا األنبا موسى القوي وكيس الرمال الذي كان كانت تتساقط    
الرمال وراء ظهره بينما كان ذاهباً حملاكمة راهب ما. لقد كان األنبا موسى يف هذا الوقت شيخاً وكان يستطيع 
ببساطة حضور هذا االجتماع مفكراً أن خربته كانت ستسمح له ابحلكم على أفعال شخص آخر من أجل 

متواضعًا مقتنيًا نعمة رؤية خطا�ه مصلحة اجلماعة. ولكنه مل يفعل ذلك. لقد كان األنبا موسى وديعًا و 
ترك الرمال تنساب وراء   وابلتايل  ،الشخصية هو فقط أمام عينيه. لقد آمن حبق يف قلبه أنه كان أول كل اخلطاة

 ظهره كمثال على خطا�ه الشخصية اليت يرتكها وراءه بينما يذهب حملاكمة شخص آخر.
   

حملبوب. أتفهم أننا نتأثر بتصرفات اآلخرين، ونتعثر هبا يف ضعفنا. ابلتايل، أ� أتفهم األمر جيداً � عزيزي ا   
إال أننا عندما نشعر ابمليل إلدانة شخص ما ينبغي علينا أن نطلب بسرعة نعمة هللا لكي تتحول أفكار� وتركز 

هو   على أنفسنا، ولكي نفكر يف خطا�� الشخصية. هل أنت حقاً أكثر براً من األنبا موسى الذي مل يستطع
نفسه أن يدين أخاه؟ هل كنا نستطيع حقاً أن ندَّعي: "مل أكن ألفعل ذلك أبداً" كما لو كانت األمور الصاحلة 

 أتيت منا وليس من أبينا الذي يف السماوات؟
 

نكون عظماء كما  إننا قد ال نعرتف بذلك كل حني، ولكننا لو على األقل آمنا أنه يوجد احتمال أن ال    
نظن، فلنصِل إذًا لكي نفتين نعمة معرفة أنفسنا وخطا�� الشخصية. هبذه الطريقة لن حنكم أبدًا على أي 

 شخص، وأيضاً سوف نعرف أننا حقاً أصغر إخوتنا.
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إنين أصلي مزامريي، وأقرأ الكتاب املقدس، وأقوال آابء الربية، والكتب الروحية ولكنين مازلت    :٣٠س  
 ر بعدم السعادة وعدم الرضا. ما هو الشيء الذي ينقصين؟أشع
إنه أمر يؤملين أن أمسع أنك تشعر بعدم السعادة لكنين أثق يف الرب أن هذا األمر ابين/ابنيت العزيز(ة)    :٣٠ج  

 سوف ينتهي.
 

أريدك أن تسأل نفسك إن كنت، بينما تتمم ما هو مطلوب منك، تتحدث أيضاً مع الرب حبيبك شاكراً     
إ�ه ومشاركًا إ�ه بكل مشاعر قلبك. إنين أريد أن تفحص طرقك وأن ترى إن كانت هناك أية حتد�ت 

يف األمور؟ هل داخلك. أعين بذلك هل غالبًا ما تكون الشخص الذي يتحدى كيف وملاذا يتصرف الدير 
أنت من يعطي اقرتاحات ابستمرار يف اجلوانب املختلفة من خدمات الدير؟ هل تتمم األمور بطريقتك أنت 

 على عكس ما طُلب منك، أو ببساطة بدون أن تسأل بركة الشيوخ قبل أن تتمم أي أمر "بطريقتك"؟
 

هي أن لدينا اختيار يف حياتنا الرهبانية إما ما أريد قوله هو أننا نتحدث عن ذلك كثرياً جداً ولكن احلقيقة      
أن نتخلى عن إرادتنا ابلكامل وأن نصري عبيداً هلل، أو أال نفعل ذلك (وكل أحد يعرف ماذا تعين عبارة "أال 
نفعل ذلك" ابلنسبة له). لو كنت ال تفعل أي شيء ــــ ال شيء على اإلطالق ـــــ إبرادتك الشخصية، وأ� 

ء على اإلطالق إبرادتك الشخصية، فإنين أعدك � ابين أنك هناك سوف جتد سالماً. هناك أقصد فعًال ال شي
 سوف جتد سعادة. هناك سوف جتد هللا.

 
إنين ال أقول أنك لن تواجه صعاابً، وأوقااتً عصيبة، وضيقات، وضرابت تصيب ذاتك، نعم سوف جتد تلك     

ة هللا وليس مشيئتك الشخصية. سوف تكون اليدان األمور بل وأكثر منها! ولكنك سوف حتيا حبسب مشيئ
 اللتان حتركانك يدي هللا وليس يديك أنت.

 
ينبغي على املرء أوًال أن خيلي ذاته، يسلم نفسه وكل أهوائه الشخصية، وأن يكون إ�ًء يسكب فيه هللا ذاته     

 ) وهناك سوف جتد سعادتك.٢٠:٢ابلتمام. "مع املسيح صلبت فأحيا ال أ� بل املسيح حييا يفَّ" (عل
 

 ).١٩:٢١نفسكم" (لوليمنحك الرب شفاًء وفرحاً يف الوقت املناسب؛ "بصربكم اقتنوا أ    
  
 
 

 


